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       ملخص:

هن  دأ  ماار  طوة  دطوة  م  اتحاد األوروبي مثاال للتجربة التكاملية الناجحة ألأ االتحاديعتبر 

 و منية دولة ول  سياسة طارجية28 وروبي يضم  اتحادالفةالذ إلى بايط في مجال الفحم وأ اقتصادي

 ن التحأث ع  دفاع مشترك كان مرفةضا تماما في  دالرغم، الأفاعمشتركة وسياسة  وروبية لألم  وأ

كاهنت دائما لةاليات املتحأ  األمريكية وإلى دريواهنيا التي يرجع األمر دالأرجة األولى إلى ا. وأدأاية التكتل

ملا قامت  2016جةان 23هذا الرفض الحقا في  الايور  األمريكية وقأ تمت ترجمة رافضة للخروج ع 

تطةفا م  ، 1971طالل العاماألوروبي الذي اهنضمت إلى دول   االتحادبغرض انسحابها م  داالستفتاء 

إال  ن دريواهنيا كاهنت دائما  االهنضمامهذا  لك  رغم، في القار  المح  تظهر ت متكتل دأ إبعادها ع  

كما  ن دريواهنيا لم تك  عضةا ، الحامية ملصالحها في املنوقةفي للةاليات املتحأ  األمريكية وأالحليف الة

 مأىع   هنتااءلهذا ما يجعلنا وأ، هنفاها االتحادعملة بالعمل وأ درفضها الأطةل في مجال يننغ  كامالأ

أانسحابها.إيجادية 

 ؛يننغ مجال  الةاليات املتحأ  األمريكية؛ ؛دريواهنيا ؛األوروبي االتحاد الكلمات املفتاحية:

أ .البريكات ؛االنسحاب ؛منعوف سان مالة

Abstract:  
The EU is an example of a successful integration experiment because it 

began its step-by-step path from a simple coal and steel economic union domain to 

a 28-nation European Union with a common foreign and security policy ,and a 

European security and defense policy, although talking about a common defense 

was totally unacceptable at the start of the bloc, This was mainly due to the United 

States of America and to Britain, which was always reluctant to get out of 

American control. This rejection was later explained on June 23,2016, because of 

the referendum for the purpose of withdrawing from the European Union, which 

joined its country in 1971 for fear of being expelled from the bloc began to be held 

on the continent, But despite this accession, Britain has always been a loyal ally of 

the United States and protector of its interests in the region, and Britain was not a 
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full member by refusing to enter the field of Schengen, work in the same currency 

Union, and this makes us wonder how  positive withdrawal is. 

key words:  European Union; Britain; United States of America; Schengen 

area; St. Malo turn; withdrawal; Brexi.t 
 

 

 :مةمقد  

كةن دول  استواعت تطوي العأيأ م  تجربة تكاملية هناجحة   فضل األوروبي االتحاديعتبر 

التي واجهتها وال تزال  العقبات ورفع العأيأ م  التحأيات والصمةد إلهنجاح هذ  الةحأ  رغم املشاكل

عا للةاليات املتحأ  منذ البأاية تاب املةقف البريواني الذي كان هنذكر وم  دين هذ  املشاكل، تةاجهها

لك  رغم هذ  ، م  القضايا طاصة في مجال الأفاعمعارضا للاياسات األوروبية في العأيأ وأ، األمريكية

في األوروبي صأمة كبير   االتحاد دننما تلقى، تمراراالطتالفات كاهنت الأول تجأ دائما قاعأ  مشتركة لالس

حيث كان هذا ، األوربي االتحاددريواهنيا م  وج البريواني لخرأستفتاء ملا ظهرت هنتيجة االأ 2016 جةان 23

منذ  ارسائ دمثادة تهأيأ للةحأ  األوروبية وزعزعة لالستقرار الذي عملت الأول املؤساة ل  على 

أ.طماينيات القرن املاض ي

ار على وما هي تأاعيات هذا القرأراء القرار البريواني داالنسحاب الحقيقية وأفما هي األسباب 

أاإلتحاد م  جهة و على دريواهنيا م  جهة  طرى؟

أ:الفرضيات التاليةإلجادة على هذ  اإليكالية تم وضع ل

أ،االتحادعائقا ملاار  منذ البأاية اهنضمام دريواهنيا إلى الاةق األوروبية املشتركة كان -1

أ.األوروبي ل  يؤثر على وحأ  هذا األطير االتحاداالنسحاب البريواني م   -2

الهأف  في التحليل م   جل الةصةل إلى املنهج املقارنأستطأام املنهج الةصفي التحليلي وأم اقأ توأ

ةجةدا دين تةضيح التةتر الذي كان موأ، العالقات األوروبية البريواهنيةهة البحث في وأ املقال املرجة م  هذا

دريواهنيا ل   فطروج، سماار اإلتحاد األوروبي وعلى هذا األسا عأم االتفاق حةلأالورفين منذ البأاية وأ

في  السيماذا األطير م  قة  ه دل على العكس تماما فإن ذلك سيزيأ، األوروبي االتحاديتابب في تفكك 

سنتم وضع حأ هنةعا ما للتأطل األمريكي الذي كان يتم م  طالل  ألهن  بهذا االنسحاب، مجال الأفاع

أ. دريواهنيا دالأرجة األولى

 األول املبحث 

 بالدول األوروبية عالقة بريطانيا

أ، إذ رجعنا للتاريخ كان سيحأث  االتحاداالنسحاب البريواني م   يمك  االستنتاج دكل سهةلة  ن 

لتباي  املةجةد في دفعل اوذلك اتامت العالقة دين دريواهنيا ودول  وروبا دالتةتر  فمنذ القأيم ، الحقا

لك  اهنتمائها للقار   ،يات املتحأ  األمريكيةحيث  ن دريواهنيا تعتبر دائما الحليف الةفي للةالأ املصالح.

 ،جهة قيات مع دولها لتفادي التهمنش م األوروبية كان يجبرها في بعض األحيان على الأطةل في اتفا
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، الذي يتناول مولبين وهذا ما سةف يتضح م  طالل هذا املبحث، ولتحقيق مصالحها م  جهة  طرىأ

أفيها. االهنطراطتلك التي رفضت وأ ،إليها دريواهنيا اهنضمت األول تم التورق في  إلى املنظمات التي

في فتر  وزيرها األول   لى التغير في الاياسة البريواهنيةإانتم التورق م  طالل  ف املولب الثاني ما 

أ.تةني دلير

 املنظمات التعاونيةو  االندماجيةبريطانيا بين املنظمات املطلب األول: 

وكاهنت دحاجة ملنظمات ، مةجأت  وروبا الغربية هنفاها محووأ، يةنهاية الحرب العاملية الثاهن عنأ

وطالل هذا البناء كاهنت عالقة دريواهنيا ، ومنظمات تضم  لها األم ، االقتصاديإعاد  البناء  تضم  لها

مصلحة ب مصلحتها وأملنظمات وترفض األطرى حا ضمهذا ألنها كاهنت تنوأ، روبية معقأ دالأول األوأ

أ.حليفتها  مريكا

 الرفض البريطاني ملعظم املنظمات األوروبية ع األول:الفر 
لى التةقيع على بعض االتفاقيات إمضور  دريواهنيا   صبحتالعاملية الثاهنية مباير  بعأ الحرب 

كاهنت  ولها اتفاقيات داهنكيرك وأ ،لحماية ضأ  ي طور  ملاني محتملمع الأول األوروبية ألنها كاهنت دحاجة ل

أ.(1)و هة حلف دفاعي ملأ  طماين سنة ،ف في وج   ملاهنيامع فرناا للةقةأ 1947سنة 

اللكامبةغ وأبلجيكا وأم  هةلنأا  ثم دطلت دريواهنيا في اتفاقية ثاهنية وهي معاهأ  دروكال مع كل

وهي اتفاقية تعاون في املجال االقتصادي واالجتماعي والثقافي والأفاع املشترك ضأ  ،1948 سنةوفرناا 

أ.(2) ملاهنيا

إلى جاهنب كل م  الأاهنمارك  1949يواهنيا م  الأول املةقعة على اتفاقية مجلس  وربا كما كاهنت درأ

هأف هذا املجلس كان . (3)كامبةرغ وهةلنأا وفرناا وإيواليالوالنرويج والاةيأ وإيرلنأا وبلجيكا وال

أحقةق اإلناان.لمحافظة على مبادئ الأيمقراطية وأتحقيق اتحاد ضيق دين الأول األعضاء ل

ألن الأول األعضاء كاهنت ترغب في تشكيل هنةع داءت دالفشل االتفاقيات املذكةر  سادقا  فةكا لك 

إال دريواهنيا التي لم تك  ترى هنفاها في هذا املاار، وطاصة بعأ إنشاء حلف الشمال  ،م  اإلتحاد الضيق

ي م  اإلتحاد ، الذي كان سيضم  الحماية للقار  األوروبية بعأ  ن  صبح الخور يأت1949األطلس ي سنة 

الذي درز كقة  عظمى تنافس الةاليات املتحأ  األمريكية، ولنس م   ملاهنيا التي كاهنت ضعيفة  ،الاةفياتي

أو صبحت ال تشكل  ي طور.

وطاصة  ن فرناا كاهنت تريأ لعب دور على الااحة  لم تتةقف محاوالت الأول األوربية في التكتل

األمريكية، لك  هذ  املر  كاهنت محاوالت اإلتحاد مع  ملاهنيا و لنس الأولية واالدتعاد ع  الةاليات املتحأ  

أمع دريواهنيا.

، وهة 1952كاهنت املبادر  األولى في املجال العاكري دتشكيل املجمةعة األوروبية للأفاع سنة 

 كان مشروعا فايالأ إال  هن واللكامبةرغ،  هةلنأاوأ بلجيكاوأ  ملاهنياوأ حلف دفاعي مشترك دين كل م  فرناا

لألوضاع االقتصادية واألمنية التي كاهنت تعاني منها الأول األوروبية في تلك الفتر  هذا م  جهة وم  جهة 

أكاهنت ترفض  فرناا.، األمر الذي  طرى لتبعية هذ  املنظمة لحلف الشمال األطلس ي
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فةيي   واتفاقية 1961كاهنت املحاوالت الثاهنية في املجال الاياس ي مع اتفاقيات فةيي  األولى سنة 

والتي كان الهأف منها تشكيل سياسة طارجية مشتركة وسياسة دفاعية مشتركة دين  .(4)1962الثاهنية سنة 

كل م  فرناا والجمهةرية الفأرالية األملاهنية وإيواليا وبلجيكا وهةلنأا واللكامبةرغ. ثم اتفاقية اإلليزي  

 آهنذاكة للبلأي .حيث كان الرئنس الفرنس ي ، هأفها تةحيأ الاياسة الخارجي(5)دين فرناا و ملاهنيا 1963

وإبعاد ، يارل دوغةل يريأ إبعاد دريواهنيا ع  االتفاقيات تجنبا ملنافاة هذ  األطير  م  جهة في القياد 

كةن ان التورق  فشل هذ  االتفاقياتدالرغم م   الةاليات املتحأ  األمريكية ع  القار  م  جهة  طرى.وأ

دأاية صفحة جأيأ  م  م  جهة رك كان سادقا ألواهن ، إال  نها كاهنت سياسة طارجية ودفاع مشتالى 

أ وربي قةي الحقا م  جهة  طرى. اتحادالتعاون مع عأو سادق وهة  ملاهنيا، وقاعأ  لبناء 

ورغم الفشل في املجال الاياس ي ومجال الأفاع هنجحت الأول األوروبية الاتة في املجال 

. كاهنت دريواهنيا غائبة في هذ  1952الفةالذللفحم وأ األوروبيةجمةعة حيث كاهنت االهنوالقة داملاالقتصادي، 

بية وأاملنظمة األورأOECE  التعاوهنيةرغم  نها كاهنت حاضر  في املنظمات  ،CECA املنظمة االهنأماجية

املنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية، وهذا ألن املنظمة OCDE  للتعاون االقتصادي والتي تحةلت إلى

والتي  نشأت بعأ  هذا املجالبية تعاوهنية في وأللتعاون االقتصادي التي تعتبر  ول منظمة  ورأبية وأاألورأ

 وكلت لها مهمة تةسيع املااعأات األمريكية على دول  وروبا الغربية ، 1948 الحرب العاملية الثاهنية سنة

 3165.8 ي حةالي  ،(6) %26  ـ:مليار دوالر حصلت منها دريواهنيا على  كبر نابة تقأر د 13والتي قأرت ب

مليةن دوالر، وكان هأف املنظمة توةير املنتجات الةطنية للأول األعضاء وتقةية الروادط االقتصادية 

وتطفيض األسعار الجمركية وإزالة القيةد ع  الةاردات، وما يميز هذ  املنظمة  نها ذات طابع تعاوني ولنس 

أفةق قةمي.

م دريواهنيا إليها بعأ، قامت هذ  األطير  مع ضكة التي لم تنكرد فعل على الاةق األوروبية املشترأ

كل م  الاةيأ و النرويج والأاهنمارك وسةيارا والبرتغال والنماا دتشكيل مجمةعة الأول األوروبية 

AELEللتبادل الحر 
، لكنها لم تك  دنفس الفعالية وهذا لغياب عنصر االهنأماج املةجةد في 1956سنة  (7)

قأ عملت الةاليات املتحأ  األمريكية على إيراك الكتلتين في تيار واحأ وهذا م  طالل الاةق املشتركة وأ

مع ، 1961بية للتعاون االقتصادي إلى املنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية سنة وأتحةيل املنظمة األورأ

  في الايور  على الةاليات املتحأ  األمريكية إليها، وهذا ما يةضح رغبة هذ  األطيرأاهنضمام كل م  كنأا وأ

أ وروبا والةقةف في وج   ي مبادر   وروبية تقف في وج  الصادرات األمريكية.

لك  الأول األوروبية الاتة في إطار املجمةعة األوروبية للفحم والفةالذ واصلت اهنأماجها في 

ة التي ستتحأ ملتحأ  ع  هذا املاار، هذ  املنظمااملجال االقتصادي وبأ ت مايرتها في إبعاد الةاليات 

لتشكل ، 1967طالل العامبية للواقة الذرية وأبية واملجمةعة األورأوأالحقا مع املجمةعة االقتصادية األورأ

أبية.وأاملجمةعة األورأ

دريواهنيا كاهنت رافضة لالهنضمام للاةق املشتركة طةفا مما سيترتب ع  توبيق األسعار الزراعية 

اهنيا داإلضافة إلى  ثر االهنضمام على عالقاتها مع دول الكةمنةلث املرتفعة التي تاةد القار  م  آثار على دريو
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م  االقتصاد البريواني يعتمأ على  % 8التي تلعب دورا هام في مركز دريواهنيا كأولة قةية فما يقارب 

التجار  مع دول الكةمنةلث و ثلث تجار  دريواهنيا مع هذ  الأول حيث تاتقبل دريواهنيا ما يقارب م  

ولذلك ، و ستراليا و كثر م  هنصف صادرات هنيجيريا وهنيةزلنأا ثلث صادرات الهنأ، كنأاسأس صادرات 

فإن اهنضمامها إلى الاةق األوربية املشتركة يعني منع الأطةل الحر لهذ  الالع إلى دريواهنيا كما  نها 

ن ستالقي معاملة سنئة م  الالع املناظر  التي تةفرها دول الاةق هذا ما سةف يؤدي إلى حرما

  الصادرات البريواهنية م  التفضيل الذي كاهنت تتلقا  م  دول الكةمنةلث في الاادق.

أاألوروبية املشتركة  االنضمام البريطاني إلى السوق  الفرع الثاني:

بية للصعةبات وأتةطأ عالقاتها مع الأول األورأ ن  دريواهنيا كان علىما تم ذكر  سادقا، رغم كل 

وحاجتها إلى رفع صادراتها، حيث تبين لها  نها لم تعأ  ا في ميزان املأفةعاتتةاجههدأ ت االقتصادية التي 

تاتويع  ن تحافظ طةيال على معأل كاف للنمة إذا لم تنضم إلى الاةق األوروبية املشتركة، وطاصة  ن 

التةسع  ن عليها املشاركة في  لبريواهنيا تبينهذ  األطير  كان لها  بعاد  طرى غير الجاهنب االقتصادي فقأ 

بي دوريقة فعالة وطاصة مع التوةر الذي دأ  يور  على الاةق وتغير العالقات دين  ملاهنيا وفرناا وأاألورأ

مجمةعة الأول األوروبية للتبادل الحر ، و ن يراكة دريواهنيا في إطار بيوأالأول على البناء األورأ تأكيأوأ

AELE كثر سرعة في التوةر داملقارهنة  غير كافية لاللتحاق دماتةى الأول األعضاء الذي  كاهنةا 

معها. ضف إلى هذا  ن الحكةمة البريواهنية كاهنت متأكأ   هن  إذا تعرضت إلى  زمة مالية وهي في ظل الاةق 

، كما  ن (8)1957م  اتفاقية روما108األوروبية املشتركة سةف تتلقى مااعأ  طاصة وفقا للماد 

 د في تلك الفتر  و التي ياةدها التنافس ستكةن لصالحها.ديناميكية العالقات االقتصادية التي دأ ت تاةأ

على هذا األساس وطاصة مع ظهةر تيارات فكرية داطل دريواهنيا تريأ االهنضمام إلى الاةق 

املجمةعة  في عضةية دلأ 1961سنةماكميالن هارولأ  آهنذاك طلب الةزير البريواني األولأاملشتركة، 

يارل دوغةل الذي كان يريأ إبعاد دريواهنيا  فض  الرئنس الفرنس ي، الولب الذي رأبيةوأاالقتصادية األورأ

الحكم في  دةهنبيأوأ جةرج تةلى حتى ع  البناء والتقرب م   ملاهنيا، وعلي  لم يسجل  ي توةر في العالقات

أ.الذي كان  كثر تفتحافرناا وأ

هة الحاجة طالل هذ  الفتر  كان هناك تضارب في املةاقف البريواهنية حةل تجأيأ الولب فم  ج

 ()االقتصادية لالهنضمام ال تزال مةجةد  و هذا ما كان قأ صرح د  الةزير البريواني آهنذاك هارولأ ولا 

الذي كان ضمنيا ضأ إعاد  تجربة  طلب االهنضمام وطاصة  ن الجاهنب الاياس ي والأفاعي كان يورح 

روبي في املجال االقتصادي ل  هنفا  م  جهة  طرى، حيث صرح الةزير األول  ن التقارب البريواني األوأ

ينبع عن  واجبات سياسية  و عاكرية ذات طابع فةق قةمي وفي هنفس الاياق، صرح وزير الأفاع 

دراون م  ن الحكةمة البريواهنية لنس لها هنية تغيير سياستها الخارجية  و تغيير عالقاتها  آهنذاكالبريواني 

أ.(9)لأطةل في الاةق األوروبية املشتركةالخاصة مع الةاليات املتحأ  األمريكية في حالة ا

فتحت املجال للمفاوضات وأ انعقأت قمة جمعت رؤساء الأول األعضاء 1969 وطالل العام

واهنضمت في  .1972 سنةعلى قبةل الأول  م  طاللها البريواني والأهنمركي والنرويجي، تم التةقيع لالهنضمام



 

 

1007 1001100210152019  

 

 يننغ متحفظة فيما يطص مجال  دريواهنيا كاهنت الأاهنمارك. لك كل م  دريواهنيا ايرلنأا وأ (10)1973

 . (11)والعملة املةحأ 

 .من الجمود إلى الليونةبريطانيا  املطلب الثاني:

كما اتضح م  املولب األول فمنذ نهاية الحرب العاملية الثاهنية وبريواهنيا ترفض االحتكاك مع 

مع الةاليات املتحأ  األمريكية، ثم  الأول األوربية طاصة في  مةر الأفاع وهذا دحكم عالقتها الةطيأ 

اضورت إلى االهنضمام للاةق األوروبية املشتركة والحقا تغيير سياستها الخارجية إزاء  مةر الأفاع، وهذا 

أما سةف يتضح م  طالل هذا املولب.

 تغير املوقف البريطانيأسباب  الفرع األول:

 ي حلف دفاعي  وروبي، ورغم  نها كاهنت  م  الأول املتشأد  إزاء 1948كاهنت دريواهنيا منذ  العام

واألمنية  الاياسة الخارجيةاتفاقية ماستريطت، التي  سات  عضةا في اإلتحاد األوروبي ومةقعة على

 دأت تحفظا حةل قضايا الأفاع التي دقيت حكرا على حلف الشمال  إال  نها1992 سنة املشتركة

با الغربية وأاتحاد  ورأالأفاع طارج هنواق ، ورغم وجةد وكاهنت ترفض  ي محاولة  وربية في مجال األطلس ي، 

والتي كاهنت دريواهنيا عضةا فيها، إال  ن الذراع املالحة للاياسة الخارجية واألمنية املشتركة التي كاهنت 

روبية وأدين الأول األأ االهنأماجمتماكة دفكر  م  جهتها فرناا ، دقيت تابعة للحلفهذ  املنظمة كاهنت 

على دريواهنيا  ن تطتار املشاركة في هذا اإلتحاد  و  ن تبقى كان اليات املتحأ   ألمريكية وأاتقلة ع  الةأاملوأ

أ.(12)تمارس دور الةسيط دين  وروبا و مريكا

دأ  املةقف البريواني يعرف هنةعا م  الليةهنة مع وصةل تةني دلير للحكم الذي كان ينتمي إلى حزب 

ألول دتعأيالت في الاياسة الخارجية لبلأ  والتي تةضحت ، فقأ قام الةزير ا(13)1997ماي 01العمال في 

حيث  عل   ن دريواهنيا ماتعأ   ن تعمل  1998 كتةبر  25في القمة األوروبية دبةرتشاش دالنماا في 

 .(14)لصالح هةية  وروبية للأفاع

قأ األزمة الكةسةفارية التي كاهنت هنيا تغير مةقفها حروَب البةسنة وأكان األمر الذي جعل دريوا

دأ ت والتي كشفت هنقائص الأول األوروبية في مجال الأفاع فم  جهة  وروبا كاهنت غير قادر  على فرض 

الاالم في عقر دارها وم  جهة  طرى  مريكا لم تولع يركاءها على طووها و هأافها في كةسةفة وكان هذا 

يواهنيا هنفاها مضور  إلى دمثادة ضربة قةية لبريواهنيا الحليف الةفي لها، وعلى هذا األساس وجأت درأ

التعاون  كثر مع الأول األوروبية وهذا تطةفا م  فكر  عزلها م  دناء دأ  في التوةر، فم  جهة كاهنت 

دريواهنيا تاعى إلى لعب دور القائأ في املنوقة وتوةير القأرات الأفاعية األوروبية ملةاجهة األزمات، وم  

اصة مع ظهةر التقارب الفرنس ي األملاني فبريواهنيا كاهنت جهة  طرى املحافظة على التةازن مع الحلف وط

أ.(15)تريأ الةقةف في وج   ي مبادر   وروبية تكةن بعيأ  ع  املبادئ األطلاية

 منعطف سان مالو الفرع الثاني:
البأاية الرسمية 1998ديامبر  دين فرناا و دريواهنيا04يعتبر منعوف سان مالة الذي  نعقأ في 

واني م  طالل صياغة هنص مشترك يتضم  اإلجراءات الةاجب اتطاذها م   جل تمكين لتغير املةقف البري
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 ةاإلتحاد األوروبي م   طذ القرارات في الجاهنب العاكري وهي  ن يمتلك اإلتحاد األوروبي الةسائل الالزم

 ن  لذلك وتوةير قأرات  العاكرية املاتقلة والتي تكةن قادر  على الةقةف في وج   ي تهأيأات يمك 

تتعرض لها القار  األوروبية  و حتى مناطق  طرى م  العالم، وال دأ م  دعم هذ  القة  دصناعات 

،  وجاء في النص النهائي للقمة ضرور  االلتزام دثالثة مبادئ (16)عاكرية قةية ذات تكنةلةجيات متوةر 

أ:(17) ساسية هي

لثاني ل  وهة الاياسة الخارجية في العمةد ااألوروبي جزء مأمج في اإلتحاد و  ن يكةن الأفاع -

أ،واألمنية املشتركة

 ، ن يمتلك اإلتحاد األوروبي قأرات ماتقلة إلمكاهنية اتطاذ القرار -

  ن يكةن هناك احترام وضع كل يريك إزاء حلف الشمال األطلس ي. -

فالهأف م  هذ  القمة لنس االستقالل الكلي ع  الحلف وهذا ما دقيت دريواهنيا تؤكأ علي  وإهنما 

دقة  طاصة د  وهذا ما تم التأكيأ علي  الحقا في قمة  االتحادقليص االعتماد األوروبي علي ، وتزويأ ت

زت على ضرور  إعواء اإلتحاد دورا  قةى م  طالل تأعيم وتعزيز  1999جةان 4و3كةلةن 
 
التي رك

دالنابة للقة   الاياسة الخارجية واألمنية املشتركة دقة  عاكرية وهياكل مؤسااتية لصناعة القرار،

 ي  سميت داألهأاف العامة  1999ديامبر 11-10العاكرية فقأ تم ضبط طصائصها في قمة هلانكي في 

وهي قةات مكةهنة م  ستين  لف جنأيا قادر  على االهنتشار في ظرف ستين  headline goalللقأرات 

،  (19)داطر 18طائر  و 72وأجنأي 12500، حيث كاهنت دريواهنيا ثاني دولة مااهمة بعأ  ملاهنيا ب (18)يةما

وتم وضع هياكل جأيأ  وهي اللجنة الاياسية واألمنية الأائمة واللجنة العاكرية و ركان الجنش، وتم 

أتحةيل كل وسائل إتحاد  وروبا الغربية إلى الاياسة األوروبية لألم  والأفاع.

ا رغم مروهنتها داملقارهنة مع دأاية رغم املحاوالت األوروبية للقيام بهذا البناء األوروبي إال  ن دريواهني

التكتل، ومااهمتها الفاعلة في هذا البناء طاصة م  الجاهنب االقتصادي إلى جاهنب  ملاهنيا وفرناا، إال  نها 

دقيت تحمي املصالح األمريكية في املنوقة ومةافقتها ألغلب قراراتها طاصة تلك املتعلقة داملجال العاكري 

ل األطلس ي لضمان األم  األوروبي وهذا ما  يارت إلي  منذ البأاية عنأما والبقاء تحت مظلة حلف الشما

تنازلت بشأن دناء دفاع  وروبي ماتقل ع  الحلف مصرحة  ن األمر ال يتعلق دإنشاء جنش  وروبي، كما 

أ.(20) ن األمر ال يتعلق دتغيير  و منافاة حلف الشمال األطلس ي دأي طريقة

األوروبي، حيث هنجأ  ن دريواهنيا تقف لصالح  االتحاد  وهذا ما اتضح عنأ  ي مشكل يةاج

الةاليات املتحأ  األمريكية كما هة الحال دين اليةهنان وتركيا حيث طلبت هذ  األطير  تأطل  مريكا لةقف 

ماار الاياسة األوروبية لألم  والأفاع تطةفا م  وقةف اإلتحاد في وج  تركيا مااهنأ  لليةهنان داسم 

ي وهنا دأ ت املفاوضات األمريكية التركية والبريواهنية على  ساس وثيقة دريواهنية وهي مبأ  األم  الجماع

، وقأ تم في األطير تحأيأ العالقة دين الأول األوروبية األعضاء وغير 2001ماية  28وثيقة إسونبةل 

، وبضغةطات (21)األعضاء في اإلتحاد األوروبي حةل االستعمال اآللي لةسائل الحلف وهي اتفاقيات درلين+

أ مريكية وبريواهنية على اإلتحاد األوروبي وافق هذا األطير على قبةل ترشح تركيا.
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 املبحث الثاني 

 قرار االنسحاب البريطاني من اإلتحاد األوروبي

دنعم لصالح طروج دريواهنيا م  اإلتحاد األوروبي وكان هذا  2016جةان  23صةت البريواهنيةن في 

وبية طاصة و ن اإلتحاد كان يعاني منذ فتر  م  مجمةعة م  املشاكل، وسيعالج  دمثادة صأمة للأول األورأ

هذا املبحث عنصري  مهمين: وال سبب اتطاذ دريواهنيا لقرار االنسحاب وثاهنيا انعكاسات هذا االنسحاب 

أعلى دريواهنيا م  جهة وعلى الأول األوروبية م  جهة  طرى.

  أسباب االنسحاب البريطاني املطلب األول:
إن فكر  االنسحاب البريواني لنات دجأيأ  فاهنضمام دريواهنيا إلى الاةق األوروبية املشتركة القى 

داستفتاء وطني حةل املةضةع لك  كاهنت  1975معارضة يأيأ ، فقأ قام البريواهنيةن طالل العام 

ء ثان لك  كاهنت النتيجة إيجادية لصالح دقاء دريواهنيا،  ربعين سنة بعأ هذ  الحادثة تم تنظيم استفتا

النتيجة هذ  املر  إيجادية لصالح االنسحاب، فما هي  سباب هذا القرار هذا ما سةف يتضح م  طالل 

أهذا املولب.

   األسباب الداخليةالفرع األول:
 با محل طالفوأوعالقتها مع  ورأ 1973طالل العام دريواهنيا في املجمةعة االقتصادية ة منذ عضةي

م  الاةق  النسحابم   جل ا لالستفتاءالحكةمة البريواهنية يعبها ت دع1975ففي وتشكيك وتردد

سعى حزب العمال  1983وفي ، ةافقة على البقاءلصالح امل %67كاهنت النتيجة األوروبية املشتركة، وأ

اهنقامت حكةمة املحافظين دقياد  جةن ماجةر حةل  1990وفي  ، لالنسحاب لك  فاز حزب املحافظين

أى إلى ضعف الحزب. ماستريطت وهذا ما  د

وزاد  ،باوأكامرون حةل عالقة البلأ دأورأدافيأ اهنقام حزب املحافظين مجأدا دقياد   2016في 

 االتحادالضغط علي  م  قبل حزب استقالل اململكة املتحأ  وهذا ما دفع د  إلى التعهأ دالتفاوض مع 

الر ي العام وصةتةا النسحاب وقأ طالف املنتطبةن كافة استوالعات  بي والأعة  لالستفتاء.وأاألورأ

وقأ صرح  كثر  .(22)%72.2دنابة مشاركة دلغت  %51.9األوروبي دأغلبية وصلت إلى  االتحاددريواهنيا م  

م  املصةتين املؤيأي  لالنسحاب  ن الابب الرئنس ي ملااهنأتهم للخروج م  اإلتحاد هة  ن   %49م  

وهناك العأيأ م   اذها م  داطل اململكة املتحأ .القرارات املتعلقة داململكة املتحأ  ال دأ م  اتط

أاألسباب الأاطلية األطرى التي  دت إلى التعجيل داتطاذ قرار االنسحاب يمك  تلخيصها في النقاط التالية:  

الأفاع، فأكبر مشكل دالنابة لبريواهنيا هة  ن تشكل  وروبا حلفا دفاعيا بعيأا األم  وأماائل  -

كاهنت دائما تعيق هذا املاار  و تةافق علي  لك   -وكما تةضح في املبحث األولأ- ع  املبادئ األطلاية لذلك

أ،دتحفظ في  بعض النقاط

وهذا ما  دى إلى رفض العأيأ م    ملاهنيا والتحيز ألمريكاضأ فرناا وأ البريوانيالتحامل  -

أ،ااب دريواهنياااللتزامات األملاهنية الفرناية طةفا م  زياد  اإلصالحات في اإلتحاد األوربي على ح
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رفض التةسع الذي تحاول إرسائ  كل م  فرناا و ملاهنيا وطاصة تشكيل فأرالية ودستةر  -

مشترك وهذا ما يعني الذوبان في هذا اإلتحاد والخضةع إلى الأستةر املركزي والعمل دنفس الةحأ  وهذا 

أ ايادتها،ع ألن هذا يعني فقأانها لال يتماش ى واملعتقأات البريواهنية التي ترفض الخضةأ

رغبة دريواهنيا في الحصةل عل الحرية املولقة في إدرام اتفاقيات مع الأول غير األعضاء في  -

أ،اإلتحاد األوروبي  م  دون التزامات هنحة هذا األطير

أالتطلص م  الرسةم التي يجب  ن تأفعها في كل مر  إلى  وروبا.  -

أاألسباب الخارجية الفرع الثاني:

أدفعت دريواهنيا إلى اتطاذ قرار االنسحاب  همها:هناك عأ   سباب طارجية 

بي طاصة بعأ التةسع الذي عرف  اإلتحاد وأاألزمات املالية التي  صبح يعاني منها اإلتحاد األورأ -

 زمة وأ 2007العاملية  االقتصاديةاألزمة وأ .2007-2004دين  األوربي هنحة دول  وربا الةسوى والشرقية

              فرناا وأيقع على الأول الكبرى الثالث  ملاهنيا  االتحاد ن تمةيلإذ  واألزمة اإلسباهنية،  اليةهنان

األوروبي على اإلتحاد تحمل ميزاهنية األعباء في حالة مةاجهة  حأ  االتحاد، وحاب قاهنةن وبريواهنيا

أمعأالت النمة.  عضائ  ملشكلة مالية وهذا ما  دى إلى اهنطفاض

لأول تعاني م  هذ  الظاهر  وحاب الخبراء تنامي ظاهر  اإلرهاب، حيث  صبحت كل ا -

البريواهنيين سيمك  االنسحاب، دريواهنيا م  تحأيأ م  سيأطل وم  سيطرج م  البلأ وهذا ما سةف 

يقلص م  هذ  الظاهر  داطل البلأ، وقأ صرح ريتشارد كيمب الرئنس الاادق للفريق الأولي ملكافحة 

حيث سنكةن قادري  على تحأيأ م  يأطل و م  ال  اإلرهاب"إن طروج دريواهنيا سيكةن مفيأا  منيا

،  كما  ن وزير العأل البريواني دومنيك راب صرح " ن الخروج م  يأهن  ردع (23)يأطل للمملكة املتحأ "

أ.(24)هجمات إرهادية في املاتقبل"

حيث  صبحت دريواهنيا تعاني م  تأفق هائل م  املهاجري   نمشكل املهاجري  والالجئي -

، وهذا ما  دى إلى زياد  النفقات (25)2015شخص سنة 333.000ذ وصل عأد املهاجري  ، إنوالالجئي

 االتحادالبريواهنية، ولم تاتوع الةزار  األولى اتطاذ إجراءات ملنع هذا التأفق لوبيعة عالقاتها مع 

لم تتطذ  لك  ناألوروبي، فقأ كاهنت املاتشار  األملاهنية  هنجيال ميركل قأ قررت فتح  دةابها إلى الالجئي

ا  و فرناا حلم العأيأ م  اللجةء إلى دريواهنيا  و  ملاهنيالصحيحة لذلك فقأ  صبحت الهجر  وأاإلجراءات 

حتى م  داطل اإلتحاد األوروبي األمر الذي تابب في الفةض ى طاصة م  قبل األحزاب املناهضة طارج وأ

أ. (26)حملة املغادر ألوروبا والكارهة لألجاهنب مثل حزب االستقالل البريواني الذي قاد 

لذلك فانسحاب دريواهنيا م  اإلتحاد سيمكنها م  اتطاذ تأادير فردية لةقف هذ  الظاهر  بعيأ  

أع  القةاهنين املشتركة لإلتحاد األوروبي.

الاياسات األمنية والأفاعية لإلتحاد األوروبي: فمنذ البأاية وبريواهنيا تتحفظ على سياسات  -

و هذا لوبيعة عالقتها مع الةاليات املتحأ  األمريكية الرافض لالستقاللية مشتركة طاصة في مجال الأفاع 

 ع  حلف الشمال األطلس ي.

أ
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 تداعيات االنسحاب البريطاني من اإلتحاد األوروبياملطلب الثاني: 
، ورغم تحفظها على مجمةعة م  1973كاهنت دريواهنيا عضًةا في الاةق األوروبية املشتركة منذ 

كاهنت عنصرا فعاال إلى جاهنب  ملاهنيا وفرناا، حيث تعتبر هذ  الأول الثالث محركا لإلتحاد  املاائل إال  نها

األوروبي لقةتها طاصة في املجال االقتصادي، لذلك فإن اتطاذ دريواهنيا لقرار االنسحاب ال يطلة م  

سيةضح  هذا  انعكاسات على دريواهنيا م  جهة وعلى داقي دول اإلتحاد األوروبي م  جهة  طرى و هذا ما

أاملولب.

 انعكاس االنسحاب البريطاني على بريطانيا الفرع األول:
رغم  ن القرار اتطذ   غلبية الشعب البريواني م   جل القضاء على املشاكل التي  صبحت 

تةاجهها دريواهنيا إال  ن انسحابها ل  يحل هذ  املشاكل دل دالعكس سيةاج  البلأ مجمةعة م  

أ التحأيات:  

  :يااقتصاد -1

، فمباير  بعأ اإلعالن ع  هنتائج االستفتاء  اهنطفاضا لم يشهأ  منذ عقةد اإلسترلينيعانى الجني  

  دنى مليار جني  إسترليني، مع اهنطفاض قيمة هذا األطير إلى120تم تسجيل طاائر في البةرصة وصلت إلى 

هنجليزي ع  طفض معأالت سنة مقادل الأوالر األمريكي، و عل  البنك املركزي اإلأ 31ماتةى ل  منذ 

خروج دريواهنيا لوعلى املأى الوةيل سيكةن  ،(27)% 0.25الفائأ  دنابة لم تشهأها دريواهنيا وصلت إلى 

وفي التجار  وماتةى املعنشة و قأر  دريواهنيا التفاوضية على الأطةل في  تأثيرات  في لنأن كمركز مالي

الصحي والزراعي الذي  كالقواع أ م  القواعاتاتفاقيات تجار  حر  مع دول  طرى. كما ستتأثر العأي

أ.نيبيوأيعمل في  الكثير م  األورأ

مليار  ورو كفاتةر   60هناهيك ع  ذلك  طالبت  وروبا دريواهنيا دأفع التزامات مالية تصل إلى 

أ.(28)للبريكات حتى  تامح لها داالنسحاب

أ:سياسيا -2

تقايما سةاء في الر ي العام  و  تةاج  دريواهنيااستلمت تيريزا ماي مكان دافيأ كامرون و صبحت 

، فعلى ماتةى الر ي العام، فقأ اهنقام هذا األطير دين رافض لالنسحاب ومؤيأ ل ، حتى في في األحزاب

هذا التأييأ اهنقاام دين مؤيأ لخروج هناعم  ي االنسحاب مع الحفاظ على عالقات وطيأ  مع اإلتحاد 

دية، ومؤيأ لخروج طش   ي التطلص م  كل القيةد وطاصة عنأما يتعلق األمر داألمةر االقتصا

أوااللتزامات اتجا  اإلتحاد األوروبي.

 ما على ماتةى األحزاب فقأ  دت هنتيجة االستفتاء إلى تنافس على القياد  داطل حزب العمال 

املعارض وفي حزب استقالل اململكة املتحأ  الذي يكل جزءا هاما م  الحملة املؤيأ  لالنسحاب 

اني، وقأ تمت الأعة  إلى إعاد  التصةيت م  قبل األطراف التي رفضت االنسحاب.و علنةا على  ن البريو

كأولة قةمية  هذ  األطير هناك تهأيأ ملاتقبل ف هذا األطير سيفتح املجال كذلك لتفكك دريواهنيا.
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، ل ع  دريواهنياو علنت ع  القيام داستفتاء لالستقال، رغبتها في البقاء  اسكتلنأا ع ، فقأ عبرتمةحأ 

أااليرلنأيتين.التي دعت لتةحيأ  اليرلنأادالنابة ذات   الش يءوأ

كما  ن االهنقاام حةل طريقة االنسحاب وطريقة تايير تريزا ماي مللف البريكات  دى إلى تفكك 

يشهأ عأ  استقاالت:ديفيأ ديفنس وزير  2018داطل حزب املحافظين الحاكم حيث  هن  ومنذ جةيلية 

ةريس جةناةن وزير الخارجية تبعهما في هنةفمبر كل م  دومنيك راب وزير البريكات الجأيأ البريكات وب

لاتير ماكفي وزير  العمل واملعايات ون ايرلنأا الشمالية وأويايلش فارا وزير الأولة املكلف بشؤأ

أ.(29)البريواهنية وسةيال دريفمان وزير  الأولة املكلفة بشؤون البريكات

أأمنيا: -3

هنيا تحأيات فةرية ويتةجب عليها تعأيل النماذج الحالية للتعاون في هذا املجال ستةاج  دريوا 

طاصة قضايا اإلرهاب والجريمة املنظمة واألم  اإللكتروني وقأ صرح الخبراء ع  تطةفهم م  احتمال 

يها، األوروبي واملااهمة ف لالتحادطاار  دريواهنيا إمكاهنية الةلةج إلى منصات تبادل املعلةمات التابعة 

وهذا ما سةف يؤدي إلى تكاليف إدارية  كبر وتأطيرات  كبر وحتى ضياع املعلةمات ع  التهأيأات املحتملة 

أعنأ اهنفصال املؤساات.

أ دفاعيا: -4

وكما اتضح في املبحث الاادق، كاهنت دريواهنيا منذ البأاية تتحفظ على ماائل الأفاع املشترك 

الشمال األطلس ي وانسحابها سيمكنها م  البقاء تابعة ل  في طاصة عنأما يتعلق األمر دالعالقات مع حلف 

هذا املجال دون  ن تضور ملةاجهة حلفائها األوروبيين الذي  يرغبةن داالستقاللية عن ، لكنها ستفقأ 

أدورها في القار  وتاتثنى م   ي توةر في مجال الأفاع املشترك.

 دول اإلتحاد األوروبي انعكاس االنسحاب البريطاني على باقي الفرع الثاني: 
إن دريواهنيا عضة في الاةق املشتركة األوروبية منذ سبعينيات القرن املاض ي، وساهمت إلى جاهنب 

سحابها م   ملاهنيا في إرساء قةاعأ اإلتحاد األوروبي رغم تحفظها على بعض الاياسات ولذلك فانوأ فرناا

وصمأ في وج  العأيأ م  املشاكل سيكةن توةر طوة  دطوة  على مأار الانين هذا التكتل الذي دام وأ

أت.تحأياال الكثير م سيةاج  الذي على ماتةى اإلتحاد األوربي ل  تأاعيات 

أاقتصاديا: -1

ضخما دانسحاب دريواهنيا التي تمثل صادراتها إلى طارج اإلتحاد  األوروبي تحأيا االتحاديةاج   

ثالث دولة م   ي  ةرو في ميزاهنية اإلتحاديمليار  8.5تااهم دنحة م  إجمالي صادرات اإلتحاد وأ% 19.9

لها دور مهم على الااحة ، ضخمة والعبا مؤثرا في عملية صنع القرارا كما تعتبر سةق.حيث الاكان

فمباير  بعأ االستفتاء و مع الخاائر التي يهأتها دريواهنيا على  الأولية وإمكاهنيات عاكرية ضخمة.

أ.%12.5و في إيواليا و إسباهنيا دنابة  %6.8في  ملاهنيا دنابة ماتةى الجني  اإلسترليني اهنطفضت الاةق 

حةل  27اهنقااما دين األعضاء  2018فيفري  23قأ يهأ االجتماع غير الرسمي دبروكال في وأ

مليار  15اقتراح زياد  املااهمات الأولية للأول األعضاء لاأ النقص الذي ستترك  دريواهنيا واملقأر ب 
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قتراح وطاصة الزياد  في اإلهنفاق على مجاالت الهجر  والأفاع واألم  مثل  ملاهنيا ، فالبعض قبل اال(30) ورو

أالاةيأ والنماا.لى غرار الأهنمارك وأوفرناا وإسباهنيا والبعض اآلطر رفض ع

أ:سياسيا -1

يمك   ن يؤدي االنسحاب البريواني إلى مشاكل دين القاد  الاياسيين وكذلك يمك   ن يؤثر على  

ألوروبي وبقائ .فقأ تكةن هناك دعةات  طرى لالنسحاب م  قبل الأهنمارك وفنلنأا مصأاقية اإلتحاد ا

أ.(31)م   جل  ن تحذَو حذَو دريواهنيا والاةيأوهةلنأا 

أ :أمنيا -2

املطادرات ألنها شرطة وأالكفاء  في مجال األم  وأذو طبر  وأاألوروبي دطاار  دلأ مهم  االتحاد يطاطر

أ.وبية في هذا املجالكاهنت محركا  ساسيا لإلصالحات األورأ

أ:دفاعيا -3

سيمك  هذا األطير م  مةاصلة توةير سياست  الأفاعية بعيأا ع   االتحاددريواهنيا م   انسحاب

أ.الكبير  في هذا املجال البريواهنية سيطار املااهمات املالية  لكن األطلس يحلف الشمال 

  :خاتمةال

ةلة م  كال ن هذا األمر ل  يتم باهاآلن لم تنسحب دريواهنيا م  اإلتحاد األوروبي ألألى حأ إ

فقأ دعت الأول األعضاء في اإلتحاد األوروبي ، هما سنتأثران م  جراء هذا القرارطاصة  ن كالأالورفين وأ

 هذا يعني م  جهةات دروكايل لابعة سنةات إضافية وأدريواهنيا  ن تبقى طرفا في محادث 2016 ةفي ماي

 سنامح لها م  جهة  طرىأا وأههذا لنس في صالحوأتحاد ضخمة لإل ستظل تأفع  مةاالأ ن دريواهنيا 

قأ ف، املفاوضات جارية لحأ الااعةال تزال ، صالح هذا لنس في دالةلةج لبرامج مهمة وأد األوروبي اإلتحا

علي  إما سنتم تمأيأ مأ  وأ 2019قأمت تيريزا ماي طوة للبرملان األوروبي ل  تظهر هنتائجها إال في 

 كبر  فإن جميع األحةال في ، حاب دون اتفاق  و سنتم تنظيم استفتاء جأيأ و سنتم االنس، التفاوض

م  الأاطل قبل  ن تكةن مهأد  م  الخارج هنظرا لالطتالفات  طاسر في هذا القرار هة دريواهنيا ألنها مهأد 

وإن  -قإذا تحق- فانسحابها التي يشهأها الر ي العام  و األحزاب سةاء الحزب الحاكم  و األحزاب املعارضة

هن  ل  يؤثر على إال  ، اإلمأادفي مجال حتى وأ في املجال املالي واالقتصادي على اإلتحاد األوروبيكان سيؤثر 

تتطوى فاملتتبع ملاار هذا التكتل ياتنتج  هن  تجاوز مشاكل كبير  واستواعت دول   ن ، وحأ  هذا األطير

ةاصلة هذا البناء طاصة في مجال مريكية ملاليات املتحأ  األأوالةقةف في وج  الةأ العأيأ م  العقبات

سياسة  وروبية لألم   م  ثمداطل حلف الشمال األطلس ي وأ واستواعت تكةي  هةية  وروبية، الأفاع

لذلك فاالنسحاب ، رغم املعارضة الأائمة لبريواهنيا التي كاهنت منذ البأاية تلعب على الةتري ، الأفاعوأ

 .األوروبي وسةف يتجاوزها االتحادت التي تةاج  االبريواني سيكةن  زمة جأيأ  م  األزم
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